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  1 :قواعد اإلعالل
  

  

  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ
لَلِ، والْعقَامِ واَْألس نا منيجنا وقَانى وِهللا الَّذ ِ دماَلْحةُالَالص والَالسم 

على يِّسدنا محمالَّ دذى هدانأَا وخرجنا من لِالَالض ، ابِهحأَصو هآل لىعو
ج نيالِالَّذواَْألمفُسِ ونِ بِاَْألنيّى الدا فوداه  .  

 ،دعا بأَمهذقَ هواعد  يرذن رذنمل فرالَلِ ىفِ الصانْ –اِْإلعسكَار،  عم
ذْفا  حبِميترتو ةاوِيالْج ةاللُّغ نلِ مىفِ اَْألص هداعضِ قَوعب. هتباكَت رذْكةً ت

 ودخرا لي ولوالدي ،وتسهِيالً لي ولَهم فى حفْظها ،لنفِْسي وِ َألبناِء جِنِسنا
  .نيآم. ةاميقالْىفِ الْيومِ 

  
  : الْقَاعدةُ اْالُوىلَ - ١

فَت دعاُء باْليو اوالْو كَترحفًاإِذَا تا أَللَتدا اُبهِميتلْمىفِ ك لَةصتم ةح.  
  .صانَ وباع أَصلُهما صونَ وبيع: مثْلُ
  
  : الثَّانِيةُالْقَاعدةُ  - ٢

فوأَج نرِّكَةً محتا منياُء عاْليو اوالْو تقَعا  1إِذَا وناكا سملَها قَبكَانَ مو
  .نقلَت حركَتهما إِىلَ ما قَبلَهماصحيحا 

وحن :عبِييو مقُوي.  
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  2 :قواعد اإلعالل
  

  

  : الثَّالثَةُالْقَاعدةُ  - ٣
إِذَا وقَعت الْواو واْلياُء بعد أَلف زائدة أُبدلَتا همزةً، بِشرط أَنْ يكُونا عينا     

  .مصدرٍىفِ اسمِ فَاعلٍ وطَرفًا ىفِ 
  . صاوِنٌ وسايِر وكساو وبِناي: صائن وسائر وكساٌء وبِناٌء، أَصلُها: مثْلُ
  
  : الربعةالْقَاعدةُ  - ٤
اجتمعت الْواو والْياُء ىفِ كَلمة واحدة وسبِقَت احداهما بِالسكُون أُبدلَت  إِذَا

ي اوالْوةىلَ ىفِ الثَّانِياُء اْالُواْلي تمغاُداًء و.  
وحا: نملُهأَص ،يمرمو يِّتم :يومرمو وِتيم.  

  
  : الْخامسةُالْقَاعدةُ  - ٥

  .إِذَا تطَرفَت الْواو واْلياُء وكَانتا مضموما اُسكنتا
وحن : ،ىمريو وزغايملُهأَص :يمريو وزغي.  

  
  : السادسةُالْقَاعدةُ  - ٦

 لَتدا اُبمومضا ملَها قَبم كُني لَمو فا ىفِ الطَّرداعةً فَصابِعر اوالْو تقَعإِذَا و
  .ياًء

وحا: نملُهى، أَصقْويى وضري :وقْويو وضري.  
  



  3 :قواعد اإلعالل
  

  

۷ - ةُ الْقَاعةُدابِعالس :  
 ةعارضالْم فرا حلَهقَبو قَّقَةحالْم ةرالْكَسو ةحالْفَت نيب اوالْو تقَعإِذَا و

ذَفحت.  
وحن :لُهأَص ،دعي :دعوي.  

  
  : الثَّّامنةُالْقَاعدةُ  - ٨

قَإِذَا وعالْ تواو بعكَ دسرىفِ ة أَ مٍاسو فاُ لٍعبلَدت اًءي.  
وحا: نملُهغَازٍ، أَصو يضر :غَازِوو وضر.  

  
  : التاسعةُالْقَاعدةُ  - ٩
  .لَقيت اْلواو واْلياُء الساكنتان بِحرف ساكنٍ آخر حذفَتا إِذَا

وحا: نملُهأَص ،رسو نص :يِرسانْ وواُص.  
  

  : الْعاشرةُالْقَاعدةُ  -١٠
 غَمدجِ يرخىفِ الْم انقَارِبتم أَو داحسٍ وجِن نم فَانرح ةمىفِ كَل عمتإِذَا اج

  .اَْألولُ ىفِ الثَّاىنِ بعد جعلِ الْمتقَارِبينِ مثْلَ الثَّاىنِ لثَقْلِ الْمكَررِ
وحن :ُِدمو دا ملُهلَ، أَصصاتلَ: وصتواو دداُمو ددم.  

  
  : الْحاديةَ عشرةَالْقَاعدةُ  -١١



  4 :قواعد اإلعالل
  

  

 ةالُ الثَّانِيدبا بجةٌ وناكا سمهتثَانِي ةداحو ةما ىفِ كَلقَتإِذَا الْت انتزماَلْه
  .بِحرف ناسبٍ إِىلَ حركَة اْالُوىلَ

نوا: حلُهأَص ،مديالْ وماُوو نَءام :مإِئْدلْ وماُؤو نأَأْم.  
  

  : الثَّانِيةَ عشرةَالْقَاعدةُ  -١٢
را غَيمهنكُوفًا إِالَّ إِذَا كَانَ سأَل الَندبنِ الَ تيتناكاَء السالْيو اوأَ إِنَّ الْوصيٍّل 

  .امهلَبا قَم ىلَا إِمهتكَرح تلَقن نْأَبِ
نحأَ: وجاب أَوأَانَب ،لُصهأَ: امجوب أَوبين.  

  
  : عشرةَةَثَالالثَّالْقَاعدةُ  -١٣

 تباًء، فَقُلي لَتدلِ اُبنٍ ىفِ اَْألصّكمتمٍ ممٍّ ىفِ اسض دعفًا بطَر اوالْو تقَعإِذَا و
  .الضمةُ كَسرةً بعد تبديلِ الْواوِ ياًء

وحا: نملُها، أَصيّدعتا وياطعا: تودعتا واطُوعت.  
  

  : ابِعةَ عشرةَالرالْقَاعدةُ  -١٤
  .إِذَا كَانت الْياُء ساكنةً وكَانَ ما قَبلَها مضموما اُبدلَت واوا

وحا: نملُهأَص ،رسومو رسوي :ِسريمو ِسريي.  
  

  : الْخامسةَ عشرةَالْقَاعدةُ  -١٥



  5 :قواعد اإلعالل
  

  

عم نلٍ إِذَا كَانَ موفْعم مإِنَّ اس دنع هنلِ موفْعاوِ الْمو ذْفح بجنِ ويلٍّ الْعت
هيوبيِش.  

وحا: نملُهأَص ،رِسيمنٌ ووصم :رويسمنٌ وووصم.  
  

  : السادسةَ عشرةَالْقَاعدةُ  -١٦
 رِسعتل اًءطَ هاؤت تبلقُ، اًءظَ وأَ اًءو طَا أَادو ضا أَادص لَعتافْ اُءفَ انَا كَذَإِ

قِطْالن بعد هذالْ هحروف .  
إِونملَقْا تب اِءالطَّبِ اُءالت قُلبِرها من اِءالت مخراج.  
نحو :لَطَاصح وطَاضرب اطَّورد اظَّوهأَر ،لُصاه :اصلَتح واضترب وطْاترد 
وظْاتهر .  
  

  : السابِعةَ عشرةَالْقَاعدةُ  -١۷
إِذَا كَانَ فَاُء افْتعلَ داالً أَو ذَاالً أَو زاًء، قُلبت تاؤه داالً لعسرِ النطْقِ بِالتاِء  

فورالْح هذه دعب.  
اِء مالت نا مبِهقُراالً لاُء دالت قْلَبا تمإِناوجرخ.  

وحا: نلُهأَص ،رجدزاو ذَّكَراأَ وردا :رجتزاو كَرذْتاأَ ورتدا.  
  

  : الثَّامنةَ عشرةَالْقَاعدةُ  -١٨



  6 :قواعد اإلعالل
  

  

ينِ إِذَا كَانَ فَاُء افْتعلَ واوا أَو ياًء أَو ثَاًء قُلبت فَاؤه تاًء لعسرِ النطْقِ بِحرف اللَّ
الساكنِ لما بينهما من مقَاربة الْْمخرجِ ومنافَاة الْوصف،ِ َألنَّ حرف اللَّينِ 

  .مجهورةٌ والتاُء مهموسةٌ
وحا: نلُهأَص ،رثَّغاو رستالَ وصتا :رغثْتاو رستيالَ وصتوا.  

  .ثَاًء يجوز قَلْب تاِء افْتعلَ ثَاًء ِ التّحادهما ىفِ الْمهموسة وإِنْ كَانَ
وحن :لُهأَص ،رثَّغا :رغثْتا.  

  
  : الْحاديةَ عشرةَالْقَاعدةُ  -١٩

ز ذَاالً أَو االً أَود ثَاًء أَو اًء أَولَ تفَاعتلَ وفَعا  إِذَا كَانَ فَاُء تنيشا أَونيس ا أَواي
أَو صادا أَو ضادا أَو طَاًء أَو ظَاًء، يجوز قَلْب تائهِما بِما يقَارِبه ىفِ الْمخرجِ 
بعد جعلِ أَولِ الْمتقَارِبينِ مثْلَ الثَّاىنِ للْمجانسة مع اجتالَبِ همزة الْوصلِ 

كمينِلاكاُء بِالسدتباْال ن.  
وحن : عرضاو قدصاو قَّقشاو عمساو رجزاو ذَّكَّراو ثَّرداثَّاقَلَ واو سرتا

مع وتشقَّق تترس وتثَاقَلَ وتدثَّر وتذَكَّر وتزجر وتس: واظَّهر واطَّاهر، أَصلُها
رطَاهتو رظَهتو عرضتو قدصتو .  

  
  ) تنبِيه للْقَاعدة اْالُوىلَ (

وحفَا، نا أَللَتدةً اُبحوفْتا مملَها قَبم تكَاناُء واْليو اوالْو كَترحانَ : إِذَا تص
اعبو .  



  7 :قواعد اإلعالل
  

  

كَترح تذَا إِنْ كَانةًهيلا أَصمه.  
وحا، نبِه دتعي ةً لَمارِضفَإِنْ كَانَ ع :ما الْقَووعد.  

         نكُوس را غَيمهدعا بنَ مكُوطُ أَنْ يرتشلِ، يعالَمِ اْلف رغَي تإِنْ كَانو
وحا، نتحّحإِالَّ صقٍ: ونروخلٍ وطَوِيو انيب .  

 ةًددشم اًءيا وفًلا أَمهدعب ناكالس نكُي ما لَم لُالَعِإلاْ بجا وما الَتانكَ نْإِفَ
  .نَويشخي هلُصأَ نَوشخي: وحن كلذَ، ويٍّوِلَعا ويمركَ
  

  
  

تمت كتةُاب هذقَالْ هواعد بعواِهللا ن تبِ اىلَعشيبو  
  ٢٠١٤سفتنرب  ١، نِينثْالاْ مِويالْ ىفِ

  
  
  

  يدآلفناْ نيز يدرفَ
خاداْ مالْبِ مِلْلعمعهد "ِإلاْ "مِالَالسالَسيٍّم  

  


